Met onze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws over Zwembad De Waterman.
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig met uw gegevens (alleen naam en e-mailadres) om en delen wij die nooit met
derden. Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan is uitschrijven heel eenvoudig via
zwembadwaterman@gmail.com.

NIEUWSBRIEF DE WATERMAN - MAART
2019
Het was een fantastische zomer!
Wij hoeven u niet te vertellen dat het vorig jaar een heel mooie en droge zomer was! Ook
onze zonneweide was op een gegeven moment zo bruin als bruin maar kan zijn. Eén
voordeel: onze vrijwilligers, die altijd keurig het gras maaien, konden met een gerust hart op
vakantie daar er toen toch niets te maaien viel.
Wat voor ons echter nog veel belangrijker en mooier was: wij konden uiteindelijk 54.500
betalende bezoekers, al dan niet via een abonnement, aan ons zwembad ontvangen. En dat
is een bezoekersaantal dat meer dan twee maal zo hoog was als in voorgaande jaren waarin
Waterman Natuurlijk het beheer van De Waterman mocht voeren.
Maar niet alleen het weer was dit jaar goed. Ook ons gehele vrijwilligersteam (al dan niet op
kantoor) en de toezichthouders, o.a. onder leiding van manager Annet Sackman, hebben
weer fantastisch werk verricht waardoor bezoekers heerlijk konden zwemmen of op een
ander wijze zich konden vermaken. Veel lof willen wij apart nog toezwaaien aan onze
mensen van de technische dienst die het dan toch maar weer voor elkaar gekregen hebben
het geheel veilig draaiende gehouden te hebben!
Voor veel mensen werd een bezoek aan De Waterman regelmatig als een ‘vakantie-uitje’
beschouwd. Precies ook de functie die wij graag willen vervullen! De vele dankbare
Facebook-berichten zeggen wat dit betreft genoeg.
Als bestuur van het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk willen wij dan ook iedereen, zowel
bezoekers als medewerkers, danken dat wij De Waterman in 2018 zo mooi opnieuw op de
kaart hebben gezet. Op naar weer een nieuw seizoen in 2019, want die zekerheid hebben wij
ondertussen weer!
Voorbereidingen seizoen 2019
Afgelopen periode is er weer veel gebeurd op het zwembad. De vrijwilligers hebben niet
stilgezeten. Er worden verschillende voorbereidingen getroffen voor de opening van zondag 28
april aanstaande.

Op dit moment staan de volgende activiteiten in de planning:
- Het aanzicht van de ingang van het zwembad wordt vervangen door een gesponsord en op
maat gemaakt hekwerk.
- Fonds Westland heeft in 2018 geld ter beschikking gesteld voor het aanbesteden van een
multifunctionele ruimte. Dit project is in volle gang. Het zal 1 april gereed zijn.
- Voor bezoekers met een lichamelijke beperking wordt een invalidentoilet gerealiseerd.
Wanneer dit tot stand komt is nog niet bekend, maar het streven is om dit voor de opening
van het seizoen gereed te hebben.
- Er wordt een EHBO-ruimte gerealiseerd. Tijdens het seizoen, wanneer men zich meldt bij het
zwembadpersoneel, kan men hulp krijgen in deze apart aangebrachte ruimte. Wij hebben er een
mooie ruimte van gemaakt, waardoor deze nu ook gebruikt kan worden voor onze vergaderingen!

- Daar de vernieuwing van het zwembad door de gemeente nog even op zich laat wachten,
hebben we gezien het gedoogbeleid een gedeelte van het terrein afgezet waar de rokers (uit
het zichtveld) gebruik van kunnen maken.
NLdoet
Zaterdag 16 maart was de dag van NLdoet. Er zijn verschillende projecten aangepakt door
vrijwilligers die het weer trotseerden om het zwembad te helpen. Zo kregen zij een kijkje achter de
schermen waar je normaal gesproken als bezoeker niet komt. Vanuit NLdoet werden ze
getrakteerd op lekker gebak bij de koffie. De aanwezigen kunnen terugkijken op een geslaagde
ochtend.

Start voorverkoop abonnementen
De voorverkoop gaat starten in de maand april. Abonnementen zijn te verkrijgen iedere
dinsdag en iedere zaterdag in april (uitgezonderd zaterdag 27 april i.v.m. Koningsdag) van
10.00 tot 12.00 uur.
Het formulier kunt u downloaden via www.zwembadwaterman.nl of u kunt het bij de kassa
ophalen en inleveren. Instructies staan vermeld op het formulier.
Openingstijden en tarieven
De openingstijden en tarieven kunt u vinden op onze website www.zwembadwaterman.nl.
Aanmelden nieuwe vrijwilligers
Weet u iemand die ons kan helpen met de werkzaamheden tijdens en/of buiten het seizoen,
dan kan hij of zij zich aanmelden via watermannatuurlijk@outlook.com.
Vacature
Voor het seizoen 2019 zoeken wij nog toezichthouders:
* Heeft u minimaal zwemdiploma’s ABC (evt. zwemvaardigheid 1 of 2);
* Beschikt u over EHBO/BHV diploma (strekt tot de aanbeveling);
* Bent u minimaal 16 jaar;
* Heeft u affiniteit met zwembaden en wilt u deze zomervakantie in de openlucht werken?
Neem dan via waterman-manager@outlook.com contact op met de manager Annette
Sackman.
Er gloort langzaam maar zeker weer een toekomst
Het gaat er zo langzamerhand naar uitzien dat 15 jaar strijd voor het behoud van De
Waterman resultaat gaat opleveren! De gemeente is nu zover dat De Waterman uitgangspunt
is voor verder onderzoek voor openhouden. Er wordt gezocht naar een toekomstgerichte en
financieel haalbare oplossing binnen de context van de herstructurering van de Dorpskade,
het behoud van groen in de wijk en het creëren van ontmoeting. Wij stellen ons als enig doel
dat dit onderzoek uiteindelijk moet leiden tot een definitieve renovatie van De Waterman in
haar huidige grootte, waarbij het beheer in handen blijft van ons burgerinitiatief. Met een
jaarlijkse bijdrage voor het beheer vanuit de gemeente zou dan in basis ons zwembad
blijvend opengehouden kunnen worden. Het is mooi om in een verslag van een
bestuursvergadering van B&W te lezen dat wethouder Varekamp naar aanleiding van zijn
bezoek aan De Waterman opmerkt dat hij onder de indruk is van de professionaliteit van dit
burgerinitiatief en dat er snel duidelijkheid moet komen over onze toekomst. Wij allen als
burgerinitiatief zullen ons best blijven doen ons doel te bereiken!
Leo Zwinkels,
Voorzitter van stichting Waterman Natuurlijk

Indien u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via
zwembadwaterman@gmail.com.
Voor een goede ontvangst voegt u dit mailadres toe aan uw adresboek.
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